FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ NOUS SOCIS

QUÈ SIGNIFICA SER SOCI DE
LA UE OLOT?

Dades personals:

Ser soci de la UEO representa alguna
cosa més que ser soci d’un club de futbol.
Significa formar part d’un projecte
transversal:

Nom: ...................................................................................................................................................
1r Cognom: .............................................................................................................................
2n Cognom: .........................................................................................................................
Data Naixement: .......................................................................................................
Adreça: ...........................................................................................................................................
Població: .....................................................................................................................................
Provincia: ...................................................................................................................................
Telf. contacte: .................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................
DNI: ........................................................................................................................................................

> Esportiu: Un model únic a nivell nacional
en el qual tots els jugadors i tècnics
del primer equip provenen dels Països
Catalans.
> Social: Una idea que vol representar el
100% de la societat garrotxina i que, de
la mà d’altre associacions benèfiques,
treballa per integrar a l’esport les persones
que pateixen més dificultats.

Tipus d’abonament:

> LLOTJA - 340,00 €
> PROTECTOR - 230,00 €
> TRIBUNA - 175,00 €
> TRIBUNA (Jubilat) - 140,00 €
> GENERAL - 110,00 €
> GENERAL (Jubilat) - 100,00 €
> JUNIOR (10-17 anys) - 35,00 €
> SOLIDARI (discapacitat) - 35,00 €
Dades bancàries:
SWIFT: ..............................................................................................................................................
IBAN: ...................................................................................................................................................
Domiciliant el pagament, rebrà el carnet al seu domicili via
correu postal.

Poden entregar aquest formulari a:
- Les oficines del club a l’ESTADI MUNICIPAL d’OLOT (Avda.
Països Catalans, s/n) en horari d’oficina (de 9.30 h a 13.30 h i
de 18 h a 20 h) o be al mateix establiment on l’hàgin recollit
També poden adquirir el seu carnet de la UEO:
Visitant la pàgina web del club:
www.ueolot.com/fes-te-soci/
O enviant un mail a:
socis@ueolot.com
O trucant al telèfon de les oficines del club
Telf.: 972 26 06 98 / 636 052 884

NOVES PLACES DE TRIBUNA

UN PROJECTE DE FUTBOL
SOCIAL SOSTENIBLE UNIC AL
FUTBOL NACIONAL

FER UN PAS ENDAVANT
A NIVELL ESPORTIU I
A NIVELL SOCIAL

El projecte esportiu del primer equip, farcit de
jugadors arrelats i de proximitat, s’ha consolidat
a la Segona Divisió B i el model social del club
ha crescut signant acords amb associacions
integradores i també potenciant el futbol base a
nivell formatiu i cohesionador. Amb tots aquests
ingredients, aquesta temporada és l’hora de fer
UN PAS ENDAVANT.

A NIVELL ESPORTIU

NOVA TRIBUNA COBERTA A L’ESTADI

Primer equip: Amb un grup de jugadors
compromesos i de proximitat, intentarem estar
a la zona mitja-alta de la classificació del grup
tercer de Segona Divisió B.

Des del mes de maig passat, l’Estadi Municipal
d’Olot disposa de 300 noves localitats
cobertes. Aquestes places permetran que tant
els socis abonats que estan a GENERAL com
els nous socis puguin gaudir d’una localitat
coberta adquirint un abonament de TRIBUNA.

Som valents, decidits i ambiciosos i creiem
fermament en un model de club SOCIAL
SOSTENIBLE. Per poder fer aquest salt
necessitem ampliar la massa social del club fins
als 1.400 socis i aconseguir més suports a nivel
institucional i empresarial. Els eixos del projecte
seguiran pivotant amb els VALORS de la UEO:
Continuarem basant el nostre treball en els
VALORS de la UEO
> Competitivitat: Lluitar per assolir la millor versió
de nosaltres com a persones i com a jugadors
> Compromís: Amb la societat, el club, l’equip, els
companys i nosaltres mateixos. L’èxit depèn de
tots
> Esperit d’equip: Compartim els èxits, estar
junts en els mals moments, donar suport als
companys. Ser sempre solidaris
> Humilitat i respecte: Gestionar la victoria i la
derrota i respectar companys, als rivals, arbitres i
regles del joc.
> Integració de persones: La diversitat com a
element distintiu, l’estímul de l’aprenentatge
mutu i representar al 100% de la societat.

>

>

>

>

Futbol formatiu masculí i femení: Continuarem
formant jugadors i jugadores per ser millors
persones.
Futbol social: Treballarem per seguir fomentant
la possibilitat de gaudir d’aquest esport als nens
de famílies amb risc d’exclusió social.
Futbol d’integració: Refermarem el suport a la
feina del Club Atletisme Garrotxa per garantir la
seva participació en les millors condicions a “La
Millor Lliga del Món”.
A NIVELL SOCIAL
Reforçarem el vincle amb Càritas Garrotxa,
Integra, Tea Garrotxa i el Banc de Sang i Teixits
per tal d’ampliar les nostres sinergies. Tanmateix,
buscarem noves vies de col·laboració amb altres
entitats que es vulguin a la causa.

PAGAMENT FRACCIONAT
DEL CARNET
Els socis de la Unió Esportiva Olot podran
fraccionar el pagament de la quota de la nova
temporada.
Si ho sol·liciten amb antelació, els cobraments
es podran realitzar en tres terminis (30-60-90
dies)

